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ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP 9/2017-003 

 

Após analisado o resultado do Pregão Presencial- SRP Nº 9/2017-003, a pregoeira, 

Srta. Nelucy e Silva de Souza, ADJUDICA à licitante vencedora dos respectivos ITENS, 

conforme indicado no quadro abaixo: 

 
a) TRIADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

portadora do CNPJ nº 24.497.272/0001-07, com sede na Trav. Nove de Janeiro nº2419 –Bairro 

São Brás – CEP. 6606-585- Belém Estado do Pará, representada pela Sr. Claudio José Ribeiro 

Filho, Engenheiro Civil, casado, portador da Cédula de Identidade nº 7.861 CREA/ PA e CPF nº 

207.900.152-34, cujos itens foram registrados com os seguintes valores: 
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

 

UND. 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

11 Carne Bovina Moída 

Carne 2º moída sem osso, sem sebo (acém, 

paleta ou músculo) isenta de cartilagens, ossos e 

com no máximo 5% de gordura. Embalagem 

plástica de 1Kg, sem acúmulo de líquidos em 

seu interior, com identificação do produto, 

rótulo contendo a data de abate e o peso. Mafripar Quilo 01 12000 R$ 10,05 

12 Charque 1 kg 

Descrição: Pacote de 01 kg. CARNE DE 

CHARQUE 1ª QUALIDADE (no máximo 10% 

de gordura), embalada em saco plástico vácuo 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 

resistente, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no 

Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 30 (Trinta) dias a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. Independência Quilo 01 6000 R$ 22,90 

18 Filé de Pescada 

Descrição: Congelado com aspecto e cheiro 

próprios, sem manchas Embalagem em filme 

PVC transparente ou saco plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, marcas e 

carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. Embalagem de 1 kg. Princomar Quilo 01 500 R$ 29,80 

37 SAL 

Descrição: Sal refinado, iodado, isento de 

impurezas e umidade, acondicionado em saco 

plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote data de fabricação, 

quantidade do produto, número de registro. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Resolução 

RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. 

Embalagem de 01 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsal Quilo 01 1.500 1,00 
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b) LUCAS COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELE-ME, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, portadora do CNPJ nº 20.495.843/0001-13, com sede na TV. WE 32 nº 231 B – 

Cidade Nova IV, Coqueiro, representada pelo Sr. Luís Carlos Do Rosário Martins, Proprietário, 

Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 38433262 e CPF nº 801.228.842-72,  cujos itens 

foram registrados com os seguintes valores: 
 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

MARCA 

 

 

UND. 

 

QUANT. 

MÍNIMA 

 

QUANT. 

MÁXIMA 

 

VALOR  

ADJUDICADO 

1 Açúcar 

Descrição: Açúcar: Tipo cristal, branco, de 

primeira qualidade. Deverá ter boa 

apresentação, coloração, isento de impurezas e 

umidade, matérias terrosas, parasitas, detritos 

animais ou vegetais. Embalagem: saco de 

polietileno atóxico, contendo peso líquido de 

1kg.Deve constar a data de empacotamento e 

validade. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses, a partir da data de entrega 

na unidade requisitante. Itamaraty Quilo 01 18000 R$ 4,05 

24 Massa Para Sopa 500G 

Descrição: MASSA DE SÊMOLA PARA 

SOPA _ Massa alimentícia tipo seca 

vitaminada, com sêmola, tipo argolinha isenta 

de sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres 

de rotulagem, contendo informações dos 

ingredientes, composição nutricional, data de 

fabricação e prazo de validade de no mínimo, 

seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA Apresentação: Pacote de 500g. Ricosa Pacote 01 8000 R$ 4,60 

31 Molho de Tomate 340G 

Especificação: Molho de Tomate tradicional, 

concentrado, isentos de peles e sementes, 

íntegro, resistente, vedado e limpo. A 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data 

de validade, quantidade do produto. Deverá 

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega, peso aproximado de 

320g. Quero Pacote 01 2000 R$ 4,50 

40 Tempero Completo Sem Pimenta 

Descrição: Apresentação: Embalagem plástica 

(copo) de 500 gr. Concentrado de Ingredientes 

básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 

embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 

contendo informações dos ingredientes, data de 

fabricação. Registro no MS produto próprio 

para consumo humano e em conformidade com 

a legislação em vigor. De acordo com a 

Resolução RDC nº 276, de 22 de setembro de 

2005 Mariza Unidade 01 2500 R$ 5,17 

 

c) A. S. NAGASE & CIA LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 

09.7221.163/0001-38, com sede na AV. Pedro Alvares Cabral Nº834B – CEP: 66615-860 

Marambaia: Belém – PA.  Neste representada pelo Sr. Alexei Seishi Nagase, empresário, portador 

da Cédula de Identidade nº 1329928 2º via SSP/PA e CPF (MF) nº 263.868.872-04, cujos itens 

foram registrados com os seguintes valores: 
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ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

 

UND. 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

8 Biscoito Maria 400G 

Descrição: Biscoitos crocantes, com cor e cheiro 

característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve 

conter 0 gramas de gordura trans por porção do 

produto. Livre de sujidades de roedores, livre de 

insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. 

Embalagem de 400gr. Deve conter data de 

fabricação e validade, ser resistente ao manuseio e 

com boa selagem. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses, a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Hiléia Pacote 01 8000 R$ 4,43 

9 Biscoito Cream Cracker 400G 

Descrição: Biscoitos crocantes, com cor e cheiro 

característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve 

conter 0 gramas de gordura trans por porção do 

produto. Livre de sujidades de roedores, livre de 

insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. 

Embalagem de 400gr. Deve conter data de 

fabricação e validade, ser resistente ao manuseio e 

com boa selagem. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses, a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Hiléia Pacote 01 8000 R$ 4,39 

16 Feijão Carioquinha 

Descrição: Feijão: Carioquinha tipo 1, isento de 

impurezas como matéria terrosa, parasitas, 

detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos 

ardidos, brotados, imaturos, manchados, mofados, 

carunchados e descoloridos que prejudiquem sua 

aparência e qualidade. Tolerância máxima 

permitida de 0,5% de grãos não aproveitáveis. 

Rendimento mínimo aceitável: 2,5. Embalagem: 

saco de polietileno atóxico, contendo peso líquido 

de 01kg. Deverá constar data de empacotamento e 

validade, ser resistente ao manuseio e ter boa 

selagem. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. Gama Lopes Quilo 01 4000 R$ 7,25 

21 Leite em Pó 200G Descrição: Leite em pó 

integral instantâneo vitaminado, contendo 

Carboidrato acima de 9g, proteína acima 6g, 

Cálcio acima de 200mg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, número do registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverão atender as 

especificações técnicas da Portaria nº 369 de 

04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de produtos de origem 

Animal do Ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 

entrega. Soberano Pacote 01 22000 R$ 6,20 
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d) ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora 

do CNPJ nº 19.677.903/0001-30, com sede na Alameda Liliane Sousa, Quadra H4, Nº 2734, 

Bairro Estrela, Castanhal – Pará, representada pela Sra. Neves Souza Da Conceição, brasileira, 

solteira, empresaria, portadora da Cédula de Identidade nº 596086 e CPF nº 985.796.142-87, cujos 

itens foram registrados com os seguintes valores: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

2 

Achocolatado em pó 

Descrição: Enriquecido com vitaminas, valor 

energético de 74 kcal por porção 0,30g do produto, 

proteína 1,4g, carboidratos 13g. Deve estar isento 

de sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre 

de insetos e parasitas, umidade, mofo, ranços ou 

odores. Deve conter data de fabricação e validade, 

ser resistente ao manuseio e com boa selagem. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses, a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Flashcau Pacote 01 6000 R$ 7,30 

3 

Alho 

Descrição: Graúdo do tipo comum, cabeça inteiro 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos 

curados, compactos e firmes, danos mecânicos ou 

causado por pragas de acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA. Mariza Quilo 01 1000 R$ 25,88 

17 

Farinha Láctea 

Descrição: Farinha Láctea Alimenta a base de 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e 

aveia. A embalagem deverá conter externamente, os 

dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais porção de 30g.Carboidrato 21g, cálcio 

78mg, proteína 3,8. Deverá apresentar validade 

mínima de 8 (oito) meses a partir da data de 

entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. 

Embalagem contendo 200 g Mariza Pacote 01 2000 R$ 6,20 

23 

Macarrão Espaguete 

Descrição: Macarrão espaguete com ovos, 

submetido a processo de secagem, acondicionado 

em saco transparente de polietileno, com peso 

líquido de 500g. Deve apresentar aspecto e 

coloração homogêneos, ser isento de insetos, odores 

e sabores não característicos, mofo ou coloração 

anormal, sem adição de corantes. A embalagem 

deverá conter os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação e validade, condições de 

armazenagem e quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 24 meses, a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. Fortaleza Pacote 01 8000 R$ 4,50 

38 

Salsicha Ao Molho de Tomate 

Descrição: Salsicha de carne bovina 

mecanicamente separada e demais ingredientes 

permitidos, acondicionados em embalagem plástica 

atóxica transparente, embalada a vácuo, embalagem 

limpa, não violada, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo, 

congelada a - 12º C, com respectiva informação 

nutricional, data de fabricação/validade/lote 

inspecionada pelo S.I.F. Apresentando-se em Bordon Unidade 01 4000 R$ 11,95 
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gomos uniformes e padronizados. Deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a 

partir da data de entrega. 

42 

Vinagre 

Descrição: Garrafa plástica de 750ml. VINAGRE _ 

Ácido acético obtido mediante a fermentação 

acética de soluções aquosas de álcool procedente 

principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, 

pasteurizado. Com acidez de 4,0%, sem corantes, 

sem essências. e sem adição de açúcares. De acordo 

com a RDC 276/2005. Mariza Unidade 01 2800 R$ 3,78 

 

e) A. R. DA SILVA PANIFICADORA E CONFEITARIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

portadora do CNPJ nº 26.992.350/0001, com sede na AV. Marechal Deodoro da Fonseca s/n, 

Bairro Centro, Concórdia do Pará – PA. representada pela Sra. Aldenira RICARTE DA SILVA, 

brasileira, solteira,  empresaria, portadora da Cédula de Identidade nº 107963 PC/PA e CPF nº 

690.423..812-72, cujos itens foram registrados com os seguintes valores 

 

f) LAURENO M LAURENO MOTA DE ARAÚJO - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

portadora do CNPJ nº 19.586.441/0001-45, com sede na AV. Marechal Deodoro da Fonseca s/n 

Bairro Centro CEP: 68685000, Concórdia do Pará– PA. representada pelo Sr. Laureno Mota de 

Araújo, Proprietário, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5312032  PC/PA e CPF nº 

906.573.222-53, cujos itens foram registrados com os seguintes valores: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

6 

Batata 

Descrição: Serem suficientemente desenvolvidos, 

com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 

espécie, não estarem danificados por quaisquer 

lesões de origem física ou mecânica que afetem a 

sua aparência, estar livre de enfermidades, estarem 

livres da maior parte possível de terra aderente à 

casca, não apresentarem rachaduras ou cortes na 

casca, a polpa deverá estar intacta e limpa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.  Quilo 01 7000 R$ 5,40 

13 

Cebola 

Descrição: Não brotada, sem danos fisiológicos ou 

mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 

ferimentos ou defeitos, e com brilho, turgescentes, 

intactas, firmes e bem desenvolvidos.  Quilo 01 7000 R$ 4,40 

14 

Cenoura 

Descrição: serem suficientemente desenvolvidos, 

com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 

espécie, não estarem danificados por quaisquer  Quilo 01 5000 R$ 6,00 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

33 

Pão Massa Fina Hambúrguer 

Descrição: Pão de 50 gramas tipo massa final 

composto de farinha de trigo especial, água, sal, e 

fermento químico. Deverão ser acondicionadas em 

sacos de polietileno atóxico, resistentes e 

transparentes de forma que o produto seja entregue 

íntegro. O Estabelecimento deverá ter Alvará de 

Funcionamento expedido pelo Município e Alvará 

de Saúde expedido pelo órgão competente. Somente 

será aceito pão feito no dia da entrega. 

Estabelecimento deverá ter Alvará de 

Funcionamento expedido pelo Município e Alvará 

de Saúde expedido pelo órgão competente. 

 

Unidade 01 200.00 R$ 0,45 
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lesões de origem física ou mecânica que afetem a 

sua aparência, estar livre de enfermidades, estarem 

livres da maior parte possível de terra aderente à 

casca, não apresentarem rachaduras ou cortes na 

casca, a polpa deverá estar intacta e limpa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

34 

Pão Massa Fina Hot Dog 

Descrição: Pão de 50 gramas tipo massa final 

composto de farinha de trigo especial, água, sal, e 

fermento químico. Deverão ser acondicionadas em 

sacos de polietileno atóxico, resistentes e 

transparentes de forma que o produto seja entregue 

íntegro. O Estabelecimento deverá ter Alvará de 

Funcionamento expedido pelo Município e Alvará 

de Saúde expedido pelo órgão competente. 

Somente será aceito pão feito no dia da entrega. 

Estabelecimento deverá ter Alvará de 

Funcionamento expedido pelo Município e Alvará 

de Saúde expedido pelo órgão competente.  Unidade 01 200000 R$ 0,48 

35 

Pão Francês 

Descrição: Pão de 50 gramas tipo massa final 

composto de farinha de trigo especial, água, sal, e 

fermento químico. Deverão ser acondicionadas em 

sacos de polietileno atóxico, resistentes e 

transparentes de forma que o produto seja entregue 

íntegro. O Estabelecimento deverá ter Alvará de 

Funcionamento expedido pelo Município e Alvará 

de Saúde expedido pelo órgão competente. 

Somente será aceito pão feito no dia da entrega. 

Estabelecimento deverá ter Alvará de 

Funcionamento expedido pelo Município e Alvará 

de Saúde expedido pelo órgão competente.  Unidade 01 200000 R$ 0,48 

36 

Repolho 

Descrição: De cor verde, fresca, isentam de sinais 

de apodrecimento, com o grau de evolução 

completo e perfeito estado de desenvolvimento. 

Isento de danos e defeitos de natureza física ou 

mecânica, terra aderente, sujidades, parasitas e 

larvas, e defensivos agrícolas.  Quilo 01 2000 R$ 5,00 

39 

Tomate 

Descrição: Serem suficientemente desenvolvidos, 

com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 

espécie, não estarem danificados por quaisquer 

lesões de origem física ou mecânica que afetem a 

sua aparência, estar livre de enfermidades, estarem 

livres da maior parte possível de terra aderente à 

casca, não apresentarem rachaduras ou cortes na 

casca, a polpa deverá estar intacta e limpa de 

acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.  Quilo 01 4000 R$ 5,95 

 

g) W. MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

portadora do CNPJ nº 26.668.438/0001-36, com sede na Tv. Franklin de Menezes, Nº 1005 – 

Bairro São João de Outeiro, CEP: 66.840-105, Belém – PA. representada pelo Sr. Waldinei 

Moraes da Silva ,empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7212264 2º via PC/PA e CPF  

nº 033.049.092-30, cujos itens foram registrados com os seguintes valores: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

04 
Arroz Tipo I 

Descrição: Polido, longo fino, tipo 1, matérias Tio Pedro Quilo 01 16000 R$ 4,15 
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primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de 

parasitos e de detritos animais ou vegetais. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 

acondicionados em fardos lacrados. Informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir 

da data de entrega. De acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA.  Pacote de 01 kg. 

05 

Adoçante 

Descrição: Adoçante de sucralose, aspecto físico 

líquido límpido transparente, características 

adicionais bico dosador frasco de 100ml. Mariza Unidade 01 100 R$ 3,70 

15 

Colorau 

Descrição: O Calorífico deve ser constituído de 

matéria prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 

produto. Contendo no Máximo 10% de sal, de 

acordo com as normas vigentes. Deverá conter a 

validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De 

acordo com a RDC nø276/2005. Apresentação: 

pacote com 100g Mariza Pacote 01 2000 R$ 1,00 

22 

Margarina 500G 

Descrição: Margarina com sal, embalagem de 

500gr. O produto deve ser isento de gorduras trans 

e conter no mínimo 65% de lipídios, aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis, com recomendação 

para uso culinário - embalagem de polietileno 

leitoso e resistente, apresentando vedação 

adequada. Embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, deverá apresentar 

validade mínima de 6(seis) meses a partir da data 

de entrega, com registro no ministério da 

agricultura, SIF/DIPOA. Primor Unidade 01 3500 R$ 4,05 

25 

Mistura para o Preparo de Sopa de Macarrão 

com Carne, e legumes Enriquecida com 

Vitamina, Ferro e Zinco. 

Descrição: Mistura para o Preparo de Sopa de 

Macarrão com Carne, e Legumes Enriquecida com 

Vitamina, ferro e Zinco: Ingrediente Macarrão 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, sal, amido de milho, carne bovina 

desidratada, hortaliças desidratada, mandioquinha 

desidratada, gordura vegetal, extrato de levedura, 

realçadores de sabor glutamato de monosódio e 

inosinatodissódio, condimentos, mistura de 

vitamina e sais minerais (A, B1, B6, C, Niacina, 

Ferro e Zinco), corante naturais, caramelo e 

urucum. Informações Nutricionais porção de 100g. 

Carboidrato, 13g de proteína, 8g de gordura totais, 

156mg de cálcio, 7,0mg ferro, 5,4mg de zinco, 

21mg vitamina C, 6,3mg de Niacina. Validade de 6 

meses. Peso de 1 kg. Sustentare Quilo 01 3000 R$ 17,80 

26 Mistura para o Preparo de Mingau Sabor Sustentare Quilo 01 3000 R$ 18,00 
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Tapioca com Coco Enriquecido com Vitamina, 

Ferro e Zinco. 

Descrição: Mistura para o Preparo de Mingau Sabor 

Tapioca com Coco Enriquecida com Vitamina, 

Ferro e Zinco. Ingrediente: Açúcar, amido de 

milho, leite Integral em pó, farinha de tapioca, 

gordura vegetal hidrogenada, mistura de vitamina e 

sais minerais (A, C, B1, B6, Niacina, Ferro, Zinco) 

e aromatizante de coco. Informações Nutricionais 

com porção de 100g.Carboidrato, 7,7g de proteína, 

7,6g de gorduras totais, 392mg de cálcio, 5,4mg de 

ferro, 4,6mg de zinco, 0,60mg de vitamina B6. Não 

contendo Glúten. Peso liquido 1 kg. 

27 

Mistura para o Preparo de Mingau de Farinha 

Láctea Enriquecido com Vitaminas Ferro e 

Zinco. 

Descrição: Mistura para o Preparo de Mingau de 

Farinha Láctea Enriquecido com vitaminas ferro e 

Zinco. Ingrediente: Açúcar, amido de milho, leite 

integral em pó, Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, malte, mistura de vitaminas e 

sais minerais, (Vitamina A, C, B1, Niacina, Ferro e 

Zinco), sal, e aromatizante de baunilha. 

Informações Nutricionais com porções de 100g.  

79g de carboidrato, 7,7g de proteína, 7,6g de 

gorduras totais, 392mg de cálcio, 5,4mg de ferro, 

4,6mg de zinco, 0,40 de vitamina B1, 0,60mg de 

vitamina B6.   Não contendo Glúten. Peso Liquido 

1 kg. Sustentare Quilo 01 3000 R$ 18,00 

28 

Mistura para o Preparo de Sopa de Macarrão 

com Frango e Legumes Enriquecido com 

Vitaminas Ferro e Zinco. 

Especificação: Mistura para o preparo de sopa de 

Macarrão com Frango e legumes Enriquecido com 

Vitaminas Ferro e Zinco. Ingrediente: Macarrão, 

Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, sal, realçadores de sabor glutamato de 

monosódio e inosinatodissódico, proteínas 

texturizadas de soja, legumes desidratados,amido 

de milho, extrato de levedura, carne desidratada de 

frango, mistura de vitaminas e sais minerais ( A, 

B1, B6 E C, Niacina, Ferro e Zinco), salsa 

desidratada, condimentos e corantes naturais e 

colorífico. . Informações Nutricionais porção 100g.  

64g de carboidrato, 13g de proteína, 13,2g de 

gordura totais, 156mg de cálcio, 7,0mg ferro, 5,4mg 

de zinco, 0,5mg de vitamina B1,  21mg vitamina C, 

6,3mg de Niacina. Validade de 6 meses. Peso de 1 

kg. Sustentare Quilo 01 3000 R$ 17,80 

29 

Mistura para o Preparo de Bebida Láctea Sabor 

de Chocolate com Vitaminas, Ferro e Zinco. 

Especificação: Mistura para o Preparo de Bebida 

Láctea Sabor de Chocolate com Vitaminas, ferro e 

Zinco. Ingredientes: Leite integral em pó, cacau em 

pó, soro de Leite em pó, amido modificado, gordura 

vegetal de algodão, sal, vitaminas e sais minerais ( 

A, B1, B6 E C, Niacina, Ferro e Zinco), 

estabilizante lecitina de soja, edulcorante artificiais, 

aroma idêntico ao de Baunilha. Informações Sustentare Quilo 01 3000 R$ 19,00 
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Nutricionais porção de 100g.  57g de carboidrato, 

18g de proteína, 14g de gordura totais, 6,5g gordura 

saturada, 528mg de cálcio, 4,5mg ferro, 4,5mg de 

zinco, 0,6mg de vitamina B1,  27mg vitamina C, 

4,5mg de Niacina.  Não contendo glúten. Validade 

de 6 meses. Peso de 1 kg. 

30 

Mistura para o Preparo de Bebida Láctea Sabor 

de Morango com Vitaminas, Ferro e Zinco. 

Especificação: Mistura para o Preparo de Bebida 

Láctea Sabor de Morango Enriquecida com 

Vitaminas, Ferro e Zinco, Colorida Artificialmente. 

Ingrediente: Açúcar, Leite integral em pó, amido 

modificado, gordura vegetal de hidrogenada, 

mistura de vitaminas e sais minerais (A, B1, B6 E 

C, Niacina, Ferro e Zinco), estabilizante lecitina de 

soja,  aroma idêntico ao natural de morango e 

corantes artificiais. Informações Nutricionais 

porção de 100g.  76g de carboidrato, 10g de 

proteína, 8,0g de gordura totais, 3,2g gordura 

saturada, 528mg de cálcio, 224g sódio, 3,2 mg 

ferro, 3,2mg de zinco,0,6mg de vitamina B1, 27mg 

vitamina C, 4,5mg de Niacina.  Não contendo 

glúten. Validade de 6 meses. Peso de 1 kg. Sustentare Quilo 01 3000 R$ 19,00 

32 

Óleo Vegetal de Soja Garrafa 900ml 

Descrição: Óleo de soja refinado, tipo 1, Garrafa 

Plástica transparente com 900 ml. Características: 

100% natural, deve ser oleoso, transparente, isento 

de turvação, substâncias em suspensão ou depósito, 

cor própria ausência de odor e sabor não 

característicos. Deverá apresentar validade mínima 

de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Soya Unidade 01 4800 R$ 5,90 

41 

Trigo com Fermento 

Descrição: A farinha de trigo deve ser fabricada a 

partir de grãos de trigo sã e limpa, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não pode estar úmida, fermentada, 

nem rançosa. Especial com fermento, tipo 1, pacote 

de 1 kg, em embalagem polietileno atóxico, 

resistente, com prazo de validade, identificação, 

data de fabricação. Validade mínima de 08 meses a 

partir da entrega. Mirela Quilo 01 400 R$ 4,00 

 

h) G. R. S. EIRELI - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 

12.337.222/0001-83, com sede na AV. Presidente Vargas nº 3685, Anexo A, BR-316 Ianetama, 

Castanhal – PA. representada pelo Sr. Gabriel Ramos da Silva, Representante Legal, Empresário, 

portador da Cédula de Identidade nº 5067272 SSP/PA e CPF  nº 846.062.152-91, cujos itens foram 

registrados com os seguintes valores: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

VALOR  

ADJUDICADO 

7 

Bebida Láctea Fermentada com poupas de 

frutas 

Descrição: Sabor morango, pacote com 06 

unidades de 90ml, leite integral e/ou leite integral 

reconstituído, preparado com polpa de morango, 

soro de leite, fermento lácteo, colorido 

artificialmente, (inseto de contaminações, 

sujidades, corpos estranhos, não serão permitido 

embalagem danificadas, amassadas, abertas e/ou 

sujas, validade não superior a 01 mês. Flamboyant Pacote 01 2000 R$ 5,30 
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10 

Carne Bovina de 2º sem osso 

Descrição: Carne bovina de 2ª (do Tipo agulha ou 

Pá), isenta de cartilagens, ossos e com no máximo 

10% de gordura. Embalagem plástica de 1Kg, 

sem acúmulo de líquidos em seu interior, com 

identificação do produto, rótulo contendo a data 

de abate e o peso. Mafrinorte Quilo 01 10000 R$ 20,00 

19 

Filé de Peito de Frango 

Descrição: Com aspecto e cheiro próprios, sem 

manchas, ausência de penas, penugens e parasitas. 

Embalagem em filme PVC transparente ou saco 

plástico transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 

Portarias do Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde, DIPOA n.304 de 22/04/96 e 

n.145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA 

n.105 de 19/05/99. Jagua Quilo 01 14000 R$ 13,10 

 

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO 

Situação: Adjudicado em 10 de Abril de 2017. 

 

Adjudico para as empresas: 
 

TRIADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME LTDA. CNPJ: 24.497.272/0001-07. 
itens: 11, 12, 18 e 37, 
 

LUCAS COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME CNPJ: 20.495.843/0001-13 
itens:01, 24, 31 e 40,  
 
A. S. NAGASE & CIA LTDA- EPP CNPJ: 09.721.163/0001-38. 

itens: 08, 09, 16 e 21. 
 
ESTRELA FORNECIMENTO EIRELE- ME CNPJ: 19.677.903/0001-30. 
itens: 02, 03, 17, 23, 38 e 42. 
 
A. R. DA SILVA PANIFICADORA E CONFEITARIA CNPJ: 26.992.350/0001-75. 

 item: 33 
 
 LAURENO MOTA DE ARAUJO-ME CNPJ: 19.586.441/0001-45. 
 itens: 06, 13, 14, 34, 35, 36 e 39. 
 

 W. MORAES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI-ME CNPJ: 26.668.438/0001-36. 
 itens: 04, 05, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 41. 

 
G. R. S. EIRELI- EPP, CNPJ: 12.337.222/0001-83. 
itens: 07, 10 e 19 

 

Encaminhe-se para análise e parecer da Assessoria Jurídica. 

 

 

Concórdia do Pará- Pa, 13 de Março de 2017. 
 

 

 

Nelucy e Silva de Souza 

PREGOEIRA 
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